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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bencsik János (független)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért
felelős miniszter
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Felnőttképzés-e a munkavédelmi és a tűzvédelmi
oktatás?"

Tisztelt Miniszter Úr!
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) nemrég módosított
szövege szerint ezt a jogszabályt kell alkalmazni – többek között – „szervezett célirányos
kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló – a
köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába [...] nem
tartozó – oktatásra és képzésre”.
A jogszabály értelmező rendelkezései szerint a „kompetencia: olyan ismeretek, készségek és
képességek összessége, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a
megvalósításon alapuló eredmény elérésére”.
A hozzám eljutott információk szerint szakmai körökben rendkívül nagy bizonytalanság van azzal
kapcsolatban, hogy egyrészt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti
munkavédelmi oktatás; másrészt a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése szerinti tűzvédelmi oktatás; harmadrészt a
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011.
(XII. 7.) BM rendeletben ismertetett tűzvédelmi szakvizsga kompetenciakialakításra és
kompetencia-fejlesztésre irányul-e, azaz az Fktv. hatálya alá tartozik-e.
Amennyiben igen, úgy 2020. szeptember 1-jétől vélhetően lényegében minden munkáltatónak az
Fktv.-ben részletezett szabályok szerint be kell jelentkeznie felnőttképző intézménynek,

felnőttképzési szerződést kell kötnie minden munkavállalójával, és még hosszan sorolhatnánk az új
feladatokat. Ez értelemszerűen hatalmas adminisztrációs és egyéb terhet jelent minden érintettnek.
Kérdésként felmerül ugyanakkor, hogy a munkáltatónak ezt a képzést mindenképp saját magának
kell elvégeznie, avagy külsős céget is megbízhat ezzel, így mentesülve a felnőttképző
intézményként való bejelentkezés kötelezettsége alól.
A helyzet abszurditását jól példázza az a mindennapos szituáció, amikor egy építkezési területre
belép valaki – akár napi megbízással egy munkás – ezért neki tűzvédelmi, munkavédelmi oktatást
tartanak. Ha ez felnőttképzésnek minősül, akkor számukra minden egyes alkalommal el kell
készíteni az akár 10 oldalas felnőttképzési szerződést, nem beszélve a számtalan további
adminisztrációs feladatról.
Információim szerint további problémát jelent, hogy a bejelentkezéshez szükséges Felnőttképzési
Adatszolgáltatási Rendszer is hibákkal küzd, számos – az új szabályokhoz alkalmazkodni próbáló –
munkáltató bejelentkezését utasította vissza technikai hibák miatt a rendszer.
A fentiek alapján kérdezem tisztelt Miniszter Urat:
- Felnőttképzésnek minősül-e a munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatás, valamint a tűzvédelmi
szakvizsga?
- Amennyiben nem, úgy ezekre az képzési formákra mely jogszabályok vonatkoznak?
- Amennyiben igen, úgy nem tartja-e problémásnak azt a rendkívüli mértékű adminisztrációs és
egyéb terhet, amit az új szabályozás ró a munkáltatókra?
- Amennyiben igen, úgy ez azt jelenti-e, hogy lényegében minden munkáltatónak felnőttképző
intézményként be kell jelentkeznie, avagy ezzel a tevékenységgel külsős céget is megbízhatnak?
- Vannak-e információik a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer működésével kapcsolatos
hibákról, és ezek javítása – különös tekintettel a szeptember 1-jéig hátralévő rövid időre – mikorra
várható?
- Nem gondolják-e úgy, hogy az új szabályozást haladéktalanul, még szeptember 1-je előtt vissza
kell vonni, és a szakmai szervezetekkel való érdemi egyeztetést követően megalkotni a megfelelő
jogszabályt?
Várom mielőbbi válaszát!
Tisztelettel:
Bencsik János
független országgyűlési képviselő
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